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ग्राम चवर्ास

सावकजचनर् आरोगय चवभाग
र्ोरोना उपाययोजनांवर मंचत्रमंडळ बैठर्ीत ििा
रुगर्ांना नार्ारू नये यासाठी खासगी रुगर्ालयांमध्ये
पाचलर्ेिे अचिर्ारी चनयुक्त र्रण्यािे मुख्यमंत्रयांिे चनिे श
र्ोरोना उपाययोजनांवर आज राज्य मंचत्रमंडळाच्या बैठर्ीत ििा झाली. मुंबईतील खासगी
रुगर्ालयांनी राज्य शासनाच्या 80 टक्र्े बेडस राखीव ठे वण्याच्या शासनाच्या आिे शांिे र्ाटे र्ोर पालन र्रावे
यासाठी अशा सवक रुगर्ालयांमध्ये पाचलर्ेने अचिर्ारी चनयुक्त र्रून चनयंत्रर् र्रावे व रुगर्ांिी हेळसांड होर्ार
नाही असे पाहावे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे यांनी चनिे श चिले
याप्रसंगी पाचलर्ा आयुक्त आय.एस. िहल यांनी गेल्या र्ाही चिवसांत मुंबईत बेडस व इतर सािन
सामुग्रीिी र्शी वाढ र्रण्यात आली आहे आचर् यामुळे संक्रमर् रोखण्यात आपल्याला र्से यश चमळत आहे
असे सांचगतले. प्रत्येर् बेडला युचनर् आयडी िे र्ार, डायचलसीस रुगर्ांना यापूढे उपिार चमळर्ार,
प्रयोगशाळाना 24 तासात िािर्ी अहवाल िे र्े बंिनर्ारर् र्रर्ार असे सांगून आयुक्त िहल म्हर्ाले र्ी
मुंबईत रुगर् िु पटीिा वेग 19 चिवसांवर गेला आहे . र्ोचवड योद्धा म्हर्ून डॉक्टसक, पचरिाचरर्ा पुढे येत आहेत.
3750 डॉक्टर उपिारांसाठी उतरत आहेत. 450 डॉक्टसक पैर्ी 60 जर्ांिे प्रचशक्षर् पूर्क झाले आहे . मुंबईत
सध्या 21 हजार ऍक्क्टव्ह रुगर् आहेत असे त्यांनी सांचगतले.
प्रारंभी प्रिान सचिव आरोगय डॉ प्रिीप व्यास यांनी सािरीर्रर् र्ेले.
आजचमतीस िे शाच्या एर्ूर् रुगर् संख्येच्या 35.23 टक्र्े रुगर् महाराष्ट्रात आढळत आहेत. िे शाच्या
तुलनेत 31.19 टक्र्े रुगर् सुिारण्यािे प्रमार् आहे. महाराष्ट्रात मृत्यू िर 3.37 टक्र्े असून िे शािा मृत्यू िर
2.82 टक्र्े आहे. जगात िर िहा लक्ष लोर्ांमागे 778 मृत्यू असताना महाराष्ट्रात हे प्रमार् 48 इतर्े आहे. आज
महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातमध्ये मृत्यू िर 6.18 टक्र्े, पचिम बंगाल मध्ये 5.6 टक्र्े, मध्य प्रिे शात 4.32
टक्र्े इतर्ा जास्त आहे. एर्वेळेस राज्यातील मृत्यू िर 7.5 टक्र्े होता तो र्मी होऊन 3.37 टक्र्े इतर्ा
खाली उतरला आहे.
राज्यातील 30 ते 40 वयोगटात र्ोरोना लागर् होण्यािे प्रमार् सवाचिर् म्हर्जे 40 टक्र्े तर 40 ते
50 वयोगटात ते 18 टक्र्े आहे. 50 ते 60 वयोगटात ते 16.5 टक्र्े आहे . मृत्यू पावलेल्या 32 टक्र्े रुगर्ांना
इतर र्ोर्तेही आजार नव्हते. 67 टक्र्े लोर्ांमध्ये इतर आजारही होते . मुंबईमध्ये रुगर् बरे होण्यािे प्रमार्
41.33 टक्र्े तर ठाण्यात 36.59 टक्र्े आहे
महाराष्ट्र राज्यात आत्तापयंत 4.5 लक्ष िािण्या झाल्या आहेत. राज्यात 3631 िािण्या िर िश लक्ष
झाल्या असून िे शात 2621 िािण्या होतात. र्ेवळ आंध्र आचर् ताचमळनाडू राज्यांत आपल्यापेक्षा जास्त िािण्या
होत आहेत. पूवी राज्यात एर्ूर् झालेल्या िािण्यांपैर्ी 18 टक्र्े पॉचझचटव्ह होत होते आता ते र्मी होऊन
15.5 टक्र्े झाले आहे. सध्या राज्यात र्ेवळ 1400 रुगर् गंभीर आहेत अशी माचहतीही बैठर्ीत िे ण्यात आली.
सध्या 70 लाख िािण्या राज्यात घेण्यात आल्या आहेत. एर्ूर् 18 हजार पथर्े यासाठी चनयुक्त
र्रण्यात आली होती. यावेळी वैठर्ीत 80 टक्र्े बेड्सिी अंमलबजावर्ी रुगर्ालयांनी र्ाटे र्ोरपर्े
र्रावी,रुगर्वाचहर्ा तात्र्ाळ उपलब्ि र्रण्यासाठी खासगी रुगर्वाचहर्ा सुद्धा अचिग्रहीत र्राव्यात,
रुगर्ालयांमध्ये वैद्यर्ीय र्मकिाऱ्यांना येर्े सोयीिे जावे म्हर्ून उपनगरीय रेल्वे सेवा त्यांच्यासाठी सुरू
र्रण्यार्चरता पाठपुरावा र्रावा आिी बाबींवर मंचत्रमंडळ सिस्यांनी सूिना मांडल्या.
-----०----2

सावकजचनर् आरोगय चवभाग
राज्यातील सवक नागचरर्ांना चमळर्ार
महात्मा फुले जन आरोगय योजनेिा लाभ
मंचत्रमंडळािी मंजुरी
र्ोरोनाच्या पार्श्कभम
ू ीवर राज्यातील सवक नागचरर्ांना महात्मा फुले जन आरोगय योजनेिा लाभ िे ण्यािा
महत्वपूर्क चनर्कय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे आता या योजनेच्या अंगीर्ृत असलेल्या सवक
रुगर्ालयांमध्ये नागचरर्ांना उपिार घेता येर्ार आहे त. या संिभातील चनर्कयास आज मंचत्रमंडळाने र्ायोत्तर
मंजुरी चिली.
आतापयंत राज्यातील ८५ टक्र्े नागचरर्ांिा या योजनेत समावेश होता. र्ोरोनािा उद्रे र् पाहता आता
उवकचरत १५ टक्र्े नागचरर्ांनाही योजनेिा लाभ चमळर्ार असल्याने राज्यातील १०० टक्र्े जनतेिा समावेश
या योजनेत र्रण्यात आल्यािे आरोगयमंत्रयांनी सांचगतले. ३१ जुलै २०२० पयंत ही योजना अंमलात राहील.
र्ोरोनाच्या उद्रे र्ाच्या पार्श्कभम
ु ीवर संभाव्य पचरक्स्थतीिा चविार र्रून महात्मा ज्योचतबा फुले जन
आरोगय योजना व प्रिानमंत्री जन आरोगय योजनेंतगकत र्ोरोनाबाचित रुगर्ांवर उपिार र्रण्यार्रीता या िोन्ही
योजनेिे लाभाथी नसलेल्या इतर रुगर्ांनािे खील महात्मा ज्योचतबा फुले जन आरोगय योजनेंतगकत असलेल्या
अंगीर्ृत खाजगी रुगर्ालयांमध्ये र्ोरोनासाठी उपिार घेता येतील.
महात्मा ज्योचतबा फुले जन आरोगय योजनेंतगकत ९९६ उपिार व प्रिानमंत्री जन आरोगय योजनेंतगकत
१२०९ उपिार पुरचवले जातात. त्यािा राज्यातील २ र्ोटी २३ लाख र्ुटु ं बांना लाभ चमळत आहे. या अंतगकत
राज्यातील सुमारे ८५ टक्र्े लोर्संख्येिा समावेश होतो. तथाचप, राज्यातील र्ोरोनािी सद्यक्स्थती पाहता
महात्मा ज्योचतबा फुले जन आरोगय योजना व प्रिानमंत्री जन आरोगय योजनेंतगकत समाचवष्ट्ट नसलेल्या
राज्यातील नागचरर्ांनासुद्धा महात्मा ज्योचतबा फुले जन आरोगय योजनेंतगकत अनुज्ञय
े ९९६ उपिार पद्धतींिा
लाभ मान्यता प्राप्त िराने सवक अंगीर्ृत रुगर्ालयांमध्ये उपलब्ि र्रून िे ण्यात येईल.
त्यािबरोबर शासर्ीय रुगर्ालयांर्रीता राखीव असलेल्या १३४ उपिारापैर्ी सांिा प्रत्यारोपर्
शस्त्रचक्रया व श्रवर्यंत्रािा उपिार वगळता १२० उपिार अंगीर्ृत खाजगी रुगर्ालयांमध्ये ३१ जुलै २०२० पयंत
मान्यता प्राप्त िराने र्रण्यात येतील. लाभ घेण्यासाठी रचहवासी पुरावा म्हू र्न वैि चपवळी, र्ेशरी, पांढरी
चशिापचत्रर्ा, तहसीलिार यांिा िाखला व अचिवास प्रमार्पत्र यांपैर्ी र्ोर्तेही एर् र्ागिपत्र पुरावा म्हर्ून
सािर र्रावा लागेल. त्याबरोबरि शासनमान्य फोटो ओळखपत्र िे र्े आवश्यर् राहील. र्ोरोनाच्या साथीिे
गांभीय आचर् उपिारािी तातडी पाहता आवश्यर् असर्ाऱ्या र्ागिपत्रांबाबत चशचथलता िे ण्यािे अचिर्ार
राज्य आरोगय हमी सोसायटीच्या मुख्य र्ायकर्ारी अचिर्ाऱ्यांना िे ण्यात आले आहेत.
र्ोरोनासाठी शासनाने जाहीर र्ेलेल्या खाजगी अंगीर्ृत रुगर्ालयांर्डू न र्ोरोना संशयीत रुगर्ांवर
उपिार र्रण्यार्रीता पीपीई चर्ट्स व एन ९५ मास्र्िा आवश्यर् वापर र्रण्यात येईल. त्या प्रमार्ात
शासनाने ठरचवलेल्या िरानुसार चनिी िे ण्यात येईल. याबाबत चजल्हा शल्य चिचर्त्सर् यांिेमाफकत सचनयंत्रर्
र्ेले जाईल व त्यािी सवकस्वी जबाबिारी ही संबंचित चजल्हा शल्य चिचर्त्सर्ांिी असर्ार आहे.
-----०-----
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चवचि व न्याय चवभाग
ठार्े येथे अचतचरक्त र्ौटु ं चबर् न्यायालय
ठार्े येथे र्ौटु ं चबर् न्यायालयातील प्रलंचबत प्रर्रर्ांिी संख्या तसेि जनचहत याचिर्ा 130/2004
(मनुभाई वाशी चवरुध्ि महाराष्ट्र शासन व इतर) मध्ये ठार्े येथे अचतचरक्त र्ौटु ं चबर् न्यायालय स्थापन
र्रण्याबाबत उच्ि न्यायालयाच्या आिे शानुसार ठार्े येथे एर् अचतचरक्त र्ौटु ं चबर् न्यायालय स्थापन र्रण्यास
मंजुरी िे ण्यात आली.
या अचतचरक्त र्ौटु ं चबर् न्यायालयार्चरता न्यायाचिश-1, सहाय्यभूत र्मकिारी-10 याप्रमार्े पिे चनमार्
र्रण्यास तसेि चशपाई संवगातील 2 पिे बाह्ययंत्रर्ेद्धारे भरण्यास मंजुरी िे ण्यात आली.
यार्चरता येर्ाऱ्या रुपये 92,36,372/- इतक्या रर्मेिा आवती व रु. 15,67,000/- इतक्या रर्मेिा
अनावती खिक याप्रमार्े एर्ूर् रु. 1,08,03,372/- इतक्या रर्मेच्या खिास मंजुरी िे ण्यात आली.
-----०----चवचि व न्याय चवभाग
मुंबई उच्ि न्यायालय चविी सेवा सचमती,
उपसचमतीसाठी सचिवांिी पिे
मुंबई उच्ि न्यायालय चविी सेवा सचमती व उप सचमती नागपूर आचर् औरंगाबािसाठी प्रत्येर्ी एर् प्रमार्े
3 सचिव पिांिी चनर्ममती र्रण्यास आज मंचत्रमंडळाने मान्यता चिली.
यामुळे लोर् न्यायालये, पयायी वािचनवारर् र्ेंद्र, सवक तालुर्ा तसेि गावपातळीवरील चवचवि
चवषयांवरील जनजागृती, चविी साक्षरता चशचबरे तसेि प्रचशक्षर् चशचबरे असे उपक्रम राबचवण्यात येऊन प्रलंचबत
प्रर्रर्ांिी संख्या र्मी र्रता येईल.
-----०----उद्योग चवभाग
चिघी औद्योचगर् क्षेत्रातील अचिसूचित क्षेत्र
एमआयडीसी चवर्चसत र्रर्ार
र्ेंद्र शासनाच्या चिल्ली-मुंबई इंडक्स्रयल र्ॉचरडॉर प्रर्ल्पातील चिघी औद्योचगर् क्षेत्रामिील अचिसूचित
झालेले क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योचगर् चवर्ास महामंडळामाफकत चवर्चसत र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
महामंडळार्डे मोठ्या प्रमार्ात मेगा प्रोजेक्ट व परर्ीय गुंतवर्ुर् र्रण्यासाठी चिघी औद्योचगर् क्षेत्रात
उद्योगांर्चरता मोठ्या प्रमार्ात जागेिी मागर्ी होत आहे. मात्र, महामंडळार्डे पुरेसे क्षेत्र उपलब्ि नसल्याने
र्ॉचरडॉर प्रर्ल्पांतगकत 12 हजार 140.842 हे.आर क्षेत्रापैर्ी 50 टक्र्े क्षेत्र सवक र्ायिे चशर बाबी तपासून
महामंडळामाफकत चवर्चसत र्रण्यािे ठरले आहे. यादृष्ट्टीने र्ेंद्र शासन व संबंचित चवभागास अवगत र्रण्यात
येईल.
-----०-----

4

ग्राम चवर्ास चवभाग
मुिती संपर्ाऱ्या स्थाचनर् स्वराज्य संस्थांवर प्रशासर् चनयुक्त
मुिती संपर्ाऱ्या स्थाचनर् स्वराज्य संस्थांवर प्रशासर् चनयुक्त र्रण्याबाबत आज झालेल्या मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत चनर्कय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र ग्रामपंिायत अचिचनयम ( सन 1959 िा मुंबई अचिचनयम क्रमांर् 3 ) च्या र्लम 151 ( 3 )
नंतर र्लम 151 ( 4 ) “ जर र्ोर्त्याही र्ारर्ामुळे ( नैसर्मगर् आपत्ती, आचर्बार्ी,युध्ि, चवत्तीय आचर्बार्ी
कर्वा प्रशासर्ीय अडिर्ी इत्यािी मुळे ) मुित संपर्ाऱ्या ग्रामपंिायतींबाबत चनवडर्ूर् आयोगाच्या घोचषत
र्ायकक्रमांनुसार ग्रामपंिायत चनवडर्ूर् घेता आली नाही त्यावेळेस शासनास सिर ग्रामपंिायतीवर उचित
व्यक्तीिी प्रशासर् म्हर्ून नेमण्यािा अचिर्ार राहील. ”
या र्लमािा नव्याने समावेश र्रून अध्यािे श र्ाढण्यासाठी मं चत्रमंडळाने मान्यता चिली आहे.
अध्यािे शािे अंचतम प्रारुप मा. राज्यपालाच्या मान्यतेसाठी सािर र्रण्यासही मंत्रीमंडळाने मान्यता
चिली आहे.
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